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Vec                                                                                                                                     

Program monitorovania pitnej vody 

 - oznámenie 

______________________________ 

     

     Program monitorovania (ďalej len „Program“) je dokument, ktorý je povinný vytvoriť 

pri zásobovaní pitnou vodou každý dodávateľ pitnej vody. Za dodávateľa pitnej vody sa 

považuje:  

- prevádzkovateľ verejného vodovodu,  

- subjekt, ktorý vyrába alebo používa pitnú vodu v rámci svojej podnikateľskej činnosti 

(napr. prevádzkovatelia stravovacích, ubytovacích a zotavovacích zariadení, zariadení pre 

deti a mládež a malé podniky, ktoré pre činnosť a zásobovanie pitnou vodou nevyužívajú vodu 

z verejného vodovodu, ale vodu z vlastného zdroja) alebo vo verejnom záujme (najmä 

zásobovanie zariadení spoločného stravovania, ubytovacích zariadení alebo školských 

zariadení, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, zásobovanie obecných budov alebo iné 

zásobovanie v spoločenskom a všeobecnom záujme), pričom nevyužíva verejný vodovod (t. 

j. nie je odberateľom pitnej vody z verejného vodovodu), ale vlastný vodný zdroj.  

 

     Prvý Program je dodávateľ pitnej vody povinný vypracovať a predložiť miestne 

príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) do 

31.12.2018, tzn. na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom. 

 

     Program je potrebné v ďalších rokoch aktualizovať, a to vždy, keď dôjde k zmenám v 

procese zásobovania (napr. doplnenie ďalšieho vodného zdroja alebo zmeny vodného zdroja, 

úpravy v technologickom postupe, atď.) alebo ak sa vyskytnú okolnosti (napr. havarijné 

situácie, vplyv klimatických zmien, atď.), ktoré môžu negatívne ovplyvniť kvalitu pitnej 

vody; najneskôr však do 5 rokov.  

 

     Povinnosť vytvoriť a aktualizovať Program bola zavedená novými legislatívnymi 

predpismi, ktoré nadobudli účinnosť dňa 15.10.2017 a v oblasti monitorovania kvality pitnej 

vody transponovali do právnych predpisov Slovenskej republiky požiadavky európskej 

legislatívy.  
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      Program využívajú RÚVZ ako podklad pri výkone štátneho zdravotného dozoru (ďalej len 

„ŠZD“) v oblasti pitnej vody. V prípade, že predložený Program neobsahuje náležitosti, 

potrebné pre posúdenie systému zásobovania a pre výkon ŠZD, RÚVZ zašle dodávateľovi 

pitnej vody informáciu s upozornením a s odporúčaniami na doplnenie Programu. 

     

     Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pripravil pre dodávateľov pitnej vody 

pilotné vzory Programov s vysvetľujúcimi poznámkami a ďalšie doplňujúce materiály. 

Zverejnené sú na webovej stránke uvzsr.sk, pre úplnosť Vám prikladáme aj link 

(http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=213

&Itemid=65).   

     

     Vzory sú však nezáväzným postupom; ich cieľom je zjednotiť postup pri príprave 

Programov a zaistiť, aby obsahoval všetky náležitosti, ktoré sú z hygienického hľadiska 

potrebné pre posúdenie bezpečnosti a spoľahlivosti systému zásobovania pitnou vodou a pre 

vyhodnotenie správnosti kontroly kvality a zdravotnej bezpečnosti pitnej vody. 

  

     S pozdravom 

 

 

 

                                                                       Mgr. Ing. Miroslav Veliký, MPH, MHA 

                                                                                         regionálny hygienik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


